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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

diperjualbelikan, obligasi, saham, reksa dana, maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan, dan sebagai sarana bagi 

kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai 

sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya . Pasar modal 

juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan 

menjual hak kepemilikkan perusahaan kepada masyarakat .  

 

Dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 Pasal 1 angka 13, 

mendefinisikan “ Pasar Modal secara umum sebagai kegiatan yang bersangkutan 

dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek” 

 

Dengan demikian, pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangklan efek 

yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi 
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yang terkait dengan efek. Karena pasar modal adalah tempat memperdagangkan 

Efek, maka pasar modal disebut juga dengan Bursa Efek. 

 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana dalam pendanaan 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar 

modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara 

karena pasar modal dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam 

kegiatan-kegiatan produktif. 

2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha. 

3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan 

kesempatan kerja. 

4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. 

5. Memperkokoh beroperasinya mechanism financial market dalam menata 

sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana open market 

operation sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral. 

6. Menekan tingginya bunga menuju suatu rate yang reasonable. 



12 
 

7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. 

 

Adapun manfaat pasar modal secara umum pada suatu negara adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi 

dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya 

diversifikasi. 

3. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi negara. 

4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masayarakat menengah. 

5. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek 

yang baik. 

7. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang 

bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 

8. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol 

sosial. 

9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, pemanfaatan 

manajemen profesional dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

 

2.2 Fungsi Pasar Modal 

Fungsi dari pasar modal itu sendiri adalah  sebagai tempat bertemunya pihak yang 

memiliki dana lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang 



13 
 

tersebut (borrower). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan 

keuangan.  

a. Fungsi dari segi ekonomi 

Pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, 

yaitu investor pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang 

memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki 

kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan 

memperoleh return (imbalan) sedangkan pihak yang memerlukan dana, dalam 

hal ini perusahaan yang dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan 

investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasional perusahaan. 

b. Fungsi dari segi keuangan  

Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return 

(imbalan) bagi pemilik dana, sesuai dengan karateristik investasi yang dipilih. 

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktifitas perekonomian menjadi 

meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi 

perusahaan-perusahaan. Sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala 

yang lebih besar.  

 

2.3 Definisi Saham 

Saham merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Tujuan 

pemodal membeli saham yaitu untuk memperoleh penghasilan dari saham 

tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. 

Investor disini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki 

perusahaan dengan harapan mendapatkan dividen dan capital gain dalam jangka 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/teori-struktur-modal-pengertian-dan.html
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panjang. Sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk 

segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan seperti 

yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan yaitu 

dividen dan capital gain. Saham dikategori menjadi dua, yaitu saham biasa dan 

saham preferen. 

 

a. Saham Biasa (common stock)  

Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai 

bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi 

perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagaian 

pendapatan tetap / deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung 

resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim 

kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Orang 

yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian 

dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya 

berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Saham biasa memiliki 

karakteristik utama sebagai berikut: 

 Hak suara pemegang saham dapat memillih dewan komisaris. 

 Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 

 Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja.  

b. Saham Preferen (Preferred Stock)  

Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih 

dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat 

dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang 

saham biasa (Dalton, M John 2001). Seperti hak suara dalam pemilihan 
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direksi sehingga jajaran manajemen akan berusahan sekuat tenaga untuk 

membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Saham 

yang mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, 

karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi 

juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. 

 

Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik 

berbeda. 

 Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari 

saham biasa dalam hal pembagian dividen. 

 Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka 

dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. 

 Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara 

pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. 

 

2.4 Return Saham  

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. return saham 

dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return 

ekspektasi (expected return).  

a. Return realisasi 

Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja 

perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa mendatang. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aktiva
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b. Return ekspektasi  

Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa mendatang dan 

masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan investasi investor dihadapkan 

pada ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan 

risiko yang akan dihadapinya.  

 

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/capital loss 

(keuntungan selisih harga).  

- Current income 

Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang 

bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini biasanya diterima dalam 

bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Misalnya 

dividen saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang bisa dikonversi 

menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya, 

- Capital gain (loss) 

Capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami oleh pemegang 

saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi (rendah) dibandingkan 

harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) lebih tinggi dari 

harga saham periode sebelumnya (Pt-1), maka pemegang saham mengalami 

capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan 

mengalami capital loss. 
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2.5 Penilaian Saham (Stock Valuation)  

Penilaian (valuasi) saham adalah proses menentukan harga wajar untuk suatu 

saham. Valuasi menurut Gitman (2003) “is the process that links risk and return 

to determine the worth of an asset”. Penilaian saham yang menghasilkan 

informasi nilai instrinsik selanjutnya akan dibandingkan dengan harga pasar 

saham untuk menentukan posisi jual atau beli terhadap suatu saham perusahaan.  

 

Valuasi memiliki peranan penting dan berbeda di setiap area yang ada, yaitu: 

1. Valuasi dalam Manajemen Portofolio 

Valuasi memainkan peranan yang berbeda untuk setiap orang. Dalam bidang 

manajemen portofolio valuasi memainkan peranan penting dalam analisis 

fundamental dan sedikit dalam analisis teknikal. Setiap penyimpangan dari 

nilai sebenarnya merupakan sinyal bahwa harga saham tersebut undervalue 

atau overvalue. Valuasi merupakan fokus utama dalam analisis fundamental 

perusahaan. Beberapa analisis menggunakan model Discounted Cash flow 

untuk menilai perusahaan, sedangkan yang lain dapat menggunakan model 

multiplier seperti Price Earning Ratio (PER) ataupun Price to Book Value 

(PBV). 

2. Valuasi dalam Analisis Akuisisi 

Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik (NI) suatu saham dan 

kemudian membandingkannya dengan harga pasar saham tersebut pada saat 

ini. Sedangkan nilai intrinsik (NI) menunjukkan present value arus kas yang 

diharapkan dari suatu saham. Model penilaian saham merupakan suatu 

mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel 

perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. 
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2.5.1 Pendekatan Present Value (PV) 

Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung 

nilai sekarang (present value) semua aliran kas saham yang diharapkan di masa 

datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. 

Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan nilai 

sekarang adalah earning perusahaan, atau berupa earning yang dibagikan dalam 

bentuk dividen. 

 

Menurut (Bringham, Houston 2001) Ada tiga skenario pertumbuhan dividen yang 

biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis DDM: 

1. Model pertumbuhan nol (zero growth model) 

Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan 

mengalami pertumbuhan (tetap dari waktu ke waktu), yaitu g=0. Rumus untuk 

menilai saham dengan model ini adalah sebagai berikut: 

 

𝑃𝑜 =
𝐷

𝑘𝑠
 

Po : harga pasar 

D : dividen 

ks : tingkat pengembalian yang diharapkan 

 

2. Model pertumbuhan konstan (constant growth model) 

Model petumbuhan konstan, dipakai untuk menentukan nilai saham yang 

pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu 
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tak terbatas, g adalah konstan. Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑃𝑜 =
𝐷𝑜(1 + 𝑔)1

(1 + 𝑘𝑠)1
+

𝐷𝑜(1 + 𝑔)2

(1 + 𝑘𝑠)2
+ ⋯ +

𝐷𝑜(1 + 𝑔)∞

(1 + 𝑘𝑠)∞
 

=
𝐷𝑜(1 + 𝑔)

𝑘𝑠 − 𝑔
 

 

3. Model pertumbuhan tidak konstan/ganda (supernormal growth model) 

Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempuyai karakteristik 

pertumbuhan yang ‘fantastis’ di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan 

dividen dengan tingkat pertumbuhan yang ‘tinggi’. Setelah pertumbuhan 

dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada 

tingkat yang ‘lebih rendah’, tapi konstan hingga waktu tak terbatas. 

 

𝑉𝑜 =
𝐷1

(1 + 𝑘)
+

𝐷2

(1 + 𝑘)
+

𝐷3

(1 + 𝑘)
+

𝐷𝑜(1 + 𝑔)4 

(𝑘 − 𝑔)
 

 

2.5.2 Pendekatan Price Earnings Ratio ( PER) 

Dalam pendekatan PER (pendekatan multiplier), investor akan menghitung berapa 

kali (multiplier) nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. PER juga 

mencerminkan berapa rupiah yang harus dibayarkan investor saham untuk 

memperoleh satu rupiah earning perusahaan. 

 

PER dihitung dalam satuan kali. Misalnya PER suatu perusahaan 10 kali, berarti 

pasar menghargai 10 kali atas kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 
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Bagi pemodal, semakin kecil PER suatu perusahaan semakin baik karena saham 

tersebut murah. Dan sebaliknya semakin besar PER berarti harganya terlalu 

tinggi. 

 

2.5.3 Harga Wajar Saham (Nilai Intrinsik) 

Nilai intrinsik adalah selisih antara nilai wajar saham, dengan mana pihak lawan 

transaksi memiliki hak (dengan persyaratan atau tanpa persyaratan) untuk 

memesan atau menerima, dengan harga (jika ada) yang mana pihak lawan 

transaksi disyaratkan (atau akan disyaratkan) untuk membayar saham tersebut 

(PSAK 53). Menurut (Sulistyastuti, 2002) nilai intrinsik adalah nilai saham yang 

menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai 

saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik 

ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang baik 

yang berasal dari dividen maupun capital gain. 

 

Mengutip (Ivalandari, 2010) dalam tesisnya, nilai wajar suatu saham dari sebuah 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, baik yang 

terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. Untuk 

mengetahui berapa nilai wajar suatu saham (nilai intrinsik) dapat menggunakan: 

-  Analisis fundamental merupakan  menghitung nilai instrinsik menggunakan 

data keuangan perusahaan. 

- Analisis teknikal merupakan menghitung nilai instrinsik dr data perdagangan 

saham  (harga dan volume penjualan) yang telah lalu. 

 

Menurut Jones (2009) dalam menentukan nilai intrinsik saham digunakan 

pedoman berikut : 
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- Undervalued (harga terlalu rendah) dimana nilai intrinsic lebih tinggi dari 

harga pasar saat iu. Keputusan investasi terbaik adalah membeli saham atau 

menahan apabila telah dimiliki.  

- Overvalued (harga terlalu tinggi) dimana nilai intrinsik lebih rendah dari harga 

pasar saat itu . keputusan investasi terbaik adalah menjual saham atau tidak 

membeli apabila tidak dimiliki. 

- Fairvalued (harga wajar) dimana nilai intrinsic sama dengan harga pasar saat 

itu. Keputusan investasi terbaik adalah menahan dan menghindari membeli 

saham. 

 

2.6 Dividen 

2.6.1 Pengertian Dividen 

Dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham 

biasa dalam bentuk tunai (Warson:2003). Sedangkan menurut Husnan, 2009 

dividen adalah distribusi yang biasa berbentuk kas, aktiva lain,surat atau bukti lain 

yang menyatakan hutang perusahaan dan saham kepada pemegang saham suatu 

perusahaan sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik. 

Keputusan pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), termasuk besaran jumlah dividend waktu pembagiannya. 

 

 

2.6.2 Jenis-jenis Dividen 

Menurut Suadi (2005) dalam Agriani (2011) dividen dilihat dari alat 

pembayarannya dibagi menjadi lima jenis yaitu: 

1. Dividen Tunai (Cash Dividend) 
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Dividen tunai paling umum dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang 

saham. Besar kecilnya dividen tergantung pada pembatasan-pembatasan, 

undang-undang, dan jumlah uang yang dimiliki . dividen jenis ini dibagikan 

dalam bentuk kas atau uang tunai. 

2. Dividen Saham (Stock Dividend) 

Pembayaran dividen dalam bentuk saham yaitu berupa pemberian tambahan 

saham kepada para pemilik saham tanpa diminta pembayaran. 

3. Sertifikat Dividen (Script Dividend) 

Dividen dalam bentuk skrip maksudnya perusahaan tidak membayar pada saat 

itu tetapi memilih membayar pada masa yang akan dating karena saldo kas 

yang ada ditangan tidak mencukupi. 

4. Dividen Harta 

Aktiva yang dibagi dapat berupa surat berharga yang diterbitkan oleh 

perusahaan lain, barang-barang persediaan lain atau aktiva lain. 

5. Dividen likuiditas 

Dividen likuiditas merupakan pembayaran kembali modal yang disetor atau 

ditanam. Pembagian dividen dalam bentuk ini biasanya berasal dari selain laba 

ditahan.  

 

 

2.6.3 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan 

pendanaan perusahaan. Ratio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang 

dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Akan tetapi, dengan 
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menahan laba saat ini dalam jumlah yang lebih besar dalam perusahaan juga 

berarti lebih sedikit uang uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen saat 

ini. Jadi aspek utama dalam kebijakan dividen perusahaan adalah menentukan 

alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan penambahan laba 

ditahan perusahaan. (Riyanti, 2001). 

 

2.6.4 Prosedur Pembagian Dividen  

Pembagian dividen merupakan satu hal yang dinantikan oleh pemegang saham. 

Pembagian dividen dapat dilakukan secara kuartalan ataupun tahunan, tergantung 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Adapun menurut 

Weston and Brigham1 (998), pembagian deviden prosedurnya adalah : 

1. Tanggal Pengumuman  

Yaitu tanggal pada saat direksi perusahaan mengumumkan rencana pembagian 

dividen. 

2. Tanggal Pencatat Pemegang Saham 

Adalah hari terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang saham agar 

berhak menerima dividen yang akan dibagikan perusahaan. Setelah 

berakhirnya jam kerja pada tanggal pencatatan pemegang saham, perusahaan 

menutup buku transfer sahamnya dan menyusun daftar pemegang saham 

mulai tanggal itu. Apabila perusahaan memberitahukan penjualan dan transfer 

beberapa saham sebelum berakhirnya jam kerja pada tanggal pencatatan, maka 

pemilik saham yang baru akan menerima dividen. 
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3. Tanggal ex-Dividend (Ex-dividend date) 

Adalah tanggal pada saat hak atas dividen periode berjalan dilepaskan dari 

sahamnya, biasanya dengan jangka waktu empat hari kerja sebelum tanggal 

pencatatn saham. 

4. Tanggal Pembayaran Dividen (Dividend Payment) 

Adalah tanggal pada saat perusahaan benar-benar mengirimkan cek deviden. 

 

2.7  Akuisisi 

Akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan dengan badan hukum yang terpisah, 

atau pindah kepemilikan atas saham atau aset daru perusahaan ke perusahaan yang 

lain.  

 

Menurut PSAK No. 2 paragraf 08 tahun 1999 : ”Akuisisi (acqusition) adalah 

suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi 

(acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang 

diakuisisi (acquiree), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu 

kewajiban, atau mengeluarkan saham”. 

 

Klasifikasi berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi saham dan 

akuisisi asset, yaitu: 

1. Akuisisi saham 

akuisisi digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli 

perusahaan, dan transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan 

perusahaan dari penjual kepada pembeli. Akuisisi saham merupakan salah satu 
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bentuk akisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan 

akuisisi. 

2. Akuisisi Asset 

Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain maka ia 

dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau asset perusahaan lain 

tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan maka 

hal ini dinamakan akuisisi parsial. Akuisisi asset secara sederhana dapat 

dikatakan merupakan Jual beli (asset) antara pihak yang melakukan akuisisi 

asset (sebagai pihak pembeli) dengan pihak yang diakuisisi assetnya (sebagai 

pihak penjual) 

 

Alasan yang sering dikemukakan ketika perusahaan bergabung dengan 

perusahaan lain atau melakukan akuisisi adalah karena dengan akuisisi, 

perusahaan mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus 

membangun unit usaha sendiri. Selain itu, faktor yang paling mendasari 

perusahaan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi (mendapat keuntungan). 

 

2.7.1 Manfaat akuisisi 

1) meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat.  

2) Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna 

menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. 

3) Menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola 

aset-aset badan usaha.  

4) Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat 

ditembus. 
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2.7.2 Motivasi Akuisisi 

1) Sinergi 

Sinergi merupakan nilai gabungan dari kedua perusahaan yang bergabung, 

lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang 

digabungkan 

2) Peningkatan pendapatan 

Dengan adanya akuisisi, pendapatan dapat meningkat karena kegiatan 

pemasaran yang lebih baik, strategi benefits, dan peningkatan daya saing. 

Pemasaran yang lebih baik dapat terjadi karena pemilihan bentuk dan media 

promosi yang lebih tepat, memperbaiki sistem distribusi, dan 

menyeimbangkan komposisi produk. 

3) Penurunan biaya 

Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit 

yang dihasilkan, sehingga menekan biaya rata-rata (economies of scale) 

menghilangkan manajemen yang kurang efisien dan penggunaan sumberdaya 

yang komplementer, juga merupakan sumber-sumber untuk mengurangi 

biaya. 

4) Penghematan pajak 

Perusahaan melakukan akuisisi sebagai potensi memperoleh penghematan 

pajak. Salah satu sumber penghematan pajak adalah untuk meningkatkan debt 

capacity. Apabila penggabungan perusahaan menyebabkan kombinasi 

perusahaan tersebut mampu meminjam lebih besar tanpa harus meningkatkan 
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biaya kebangkrutan, maka tambahan pinjaman tersebut akan mampu 

memberikan manfaat dalam bentuk tax savings. 

 

5) Diversifikasi 

Manajemen melakukan akuisisi untuk tujuan diversifikasi usaha, yaitu 

keinginan untuk memasuki industri yang lebih luas dan menguntungkan 

dimana industri target berada, dan dengan menggabungkan dua badan usaha 

yang berbeda ini, maka akan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa 

harus memulai usaha dari awal, karena semuanya sudah dirintis oleh 

perusahaan yang diakuisisi, sehingga perusahaan pengakuisisi hanya 

melanjutkan apa yang telah ada.  

 

2.7.3 Kelebihan dan Kekurangan Aukisisi 

2.7.3.1 Kelebihan Akuisisi 

Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut: 

 Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara 

pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran 

Bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada 

pihak Bidding firm. 

 Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung 

dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender 

offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan 

 Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, 

akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak 

bersahabat (hostile take over). 
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2.7.3.2 Kekurangan Akuisisi 

Kerugian-kerugian akuisisi saham dan akuisisi asset sebagai berikut : 

- Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui 

pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran 

dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara 

setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. 

- Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum 

dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. 

 

2.8 Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Yuni Utami 

 (2010) 

Penilaian Kinerja 

Saham Yang 

Membentuk 

Portofolio Bedasar 

Prediksi Variabel 

Fundamental 

Penilaian kinerja saham yang 

membentuk portofolio saham 

pada perusahjaan-perusahaan 

manufaktur adalah signifikan 

dengan diketahuinya tingkat 

kinerja saham. Sedangkan 

menggunakan variabel-variabel 

fundamental belum begitu 

maksimal untuk membantu 

memprediksi kinerja saham 

yang berkategori unggul.  

 

 

 

2 Widya Putra  (2006) 

Analisis Perbandingan 

Kinerja Perusahaan & 

Abnormal Return 

Saham Sebelum & 

Sesudah Merger dan 

Akuisisi 

Pengujian secara serentak 

terhadap semua ratio keuangan 

pada saat melakukan akuisisi 

untuk jangka satu sampai dua 

tahun tidak terlihat, karena 

akuisisi harus dengan jangka 

waktu panjang . sedangkan 

pengujian secara persial 

menunjukan adanya perbedaan 

yang signifikan untuk ratio 

keuangan EPS, OPM, NPM, 

ROE dan ROA 
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No 
Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 
Ulfa Yulfita 

(2013) 

Penilaian Harga 

Saham Sektor 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di  

Bursa Efek Indonesia 

(Periode 2009 - 2011) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kedua metode yang 

digunakan untuk menghitung 

harga wajar per lembar saham 

yang diterbitkan setiap  

sektor tidak terlalu memiliki 

perbedaan harga, hal tersebut 

dapat  dilihat berdasarkan 

perbandingan harga wajar  

saham dengan harga pasar 

saham, hal ini sebetulnya dapat 

menjadi perhatian bagi investor 

dan perusahaan pada  

posisi harga yang mana 

keputusan untuk membeli 

ataupun menjual sahamnya. 

 


